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                                                                             до пояснювальної записки 

                                                                             до рішення міської ради 

                                                                             від    19.12.2018 №  41-    /VIІ 

 

Інформація про обсяги доходів і видатків міського бюджету за січень-

листопад 2018 року 

 

За 11 місяців 2018 року до загального фонду бюджету міста 

надійшло власних доходів в сумі 110 074,3 тис. грн. Відсоток виконання 

власних доходів до планових призначень на січень-листопад поточного року 

склав 103,4 відсотки, досягнуто перевиконання в сумі 3 609,8 тис. грн. У 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились 

на 20 299,3 тис. грн. або на 22,6 відсотків. 

            В структурі  власних доходів найбільша питома  вага наступних 

джерел: 

-         податку на доходи фізичних осіб – 67 491,7 тис. грн. (61,3 відсотки в 

загальних надходженнях); 

-         єдиного податку      -  16 931,9 тис. грн. (15,4 відсотки); 

-         плати за землю        -  13 197,8 тис. грн. (12,0 відсотків); 

-         акцизного  податку -    7 209,1 тис. грн. (6,5 відсотків). 

До спеціального фонду міста надійшло власних доходів - 4 158,2 

тис.грн., що становить 52,8 відсотків виконання планових призначень. У 

порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились 

на 543,6 тис.грн. або на 15,0 відсотків. 

           За січень - листопад 2018 року  місту перераховані трансферти на 

загальну суму 165 535,2 тис. грн., а саме: 

дотації з державного бюджету  - 0 тис. грн.; 

субвенції з державного бюджету - 48 164,7 тис. грн.,  в тому числі:  

освітня субвенція – 24 058,0 тис. грн.;  медична субвенція – 23 702,7 тис. грн., 

з якої передано районному бюджету на утримання об’єктів спільного 

користування - 17 837,8 тис. грн., субвенція на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій – 404,0 тис.грн.;  

             субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 117 370,5 

тис.грн., у тому числі: на здійснення державних програм соціального захисту 

– 116 596,1 тис. грн., на здійснення обласних програм соціального захисту – 

658,1 тис.грн. та на соціально-економічний  розвиток  окремих територій – 

116,3 тис.грн. 

Таким чином, зведений обсяг доходів міського бюджету станом на 

01.12.2018 року склав  279 767,7 тис. грн. і збільшився в порівнянні з 

відповідним періодом минулого року на 7 539,5 тис. грн.  або на 2,8 відсотків. 

             За 11 місяців поточного року обсяг видатків міського бюджету склав 

256139,4 тис. грн., що на 14090,6 тис. грн. або на 5,5 відсотків більше в 

порівнянні з січнем - листопадом  2018 року.  



              Станом на 01.12.2018 року найбільший обсяг видатків спрямовано на 

фінансування  наступних галузей  міста: 

-           соціальний захист  населення – 116062,3 тис. грн. (45,3 відсотки); 

-           освіту – 76314,9 тис. грн. (29,8 відсотків); 

-           охорону здоров’я – 8397,4 тис. грн. (3,3 відсотки); 

-           транспорт -  7535,8 тис. грн. (2,9 відсотки); 

-           житлово-комунальне господарство –6139,5 тис. грн. (2,4 відсотки); 

-           культура – 5439,8 тис. грн. (2,1 відсотки). 

Обсяг видатків бюджету розвитку за 11 місяців  2018 року склав 

10599,6 тис. грн., що на  5,0 тис. грн. більше в порівнянні з відповідним 

періодом минулого року. 

       До кінця року передбачається провести виплати за усіма 

запланованими видатками, не допустити виникнення кредиторської 

заборгованості на 01.01.2019 року. 
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